
ما ذكرمت هو قريب مما قاله العلماء وهو صحيح: أن عيسى عليه الصالة والسالم خلق من غري ما جرت العادة 

به، خلق على وجه مل جتري العادة مبثله إطالقا؛ فناسب التعبري باخللق الدال على اإلبداع؛ وهلذا يقال: خلق اهللا 

 فعله؛ لكن اخللق فيه نوع من اإلبداع فلذلك قال: خلق .السموات؛ وال يقال: فعل اهللا السموات مع أن اخللق 

الوجه الثاين: الرد على شبه النصارى الذين يقولون إن عيسى هو اهللا، هو اهللا ثالث ثالثة؛ فيكون فيه التصريح 

 ويكون هذا قطعا لدابر قوهلم؛ ففيه إذا نكتة كونية ونكتة شرعية؛ يعين حكمة كونية وشرعية؛ وأظن ،بأنه خملوق

  هذا مبتدأ الدرس ؟ طيب  )) ورسوال ((قوله:   أنين مل أذكرها ؟ طيب .

   ما الذي نصبها يا عبد الرمحن ؟ )) رسوال (( الشيخ :

  حال ؟ رسول  الطالب :

  حال وهو غري مشتق ؟ معطوف على أيش؟  الشيخ :

  ما يصح؛  الطالب :

  واإلجنيل ورسوال؛فيه مصدقا ؟ يعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة  الشيخ :

يعين ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل ويعلمه رسوال؟ اصربوا خله يناقش ؛ يعين ما  واحد يقول  الشيخ :

  خترصا هكذا؛ أجب يستقيم املعىن ؟ ما يستقيم؛ إذا ؟

  التقدير: ويرسله رسوال؛ صح ويرسله رسوال نعم. املستعان، ما يصلح؛ رسول .واهللا الشيخ :

  طيب بنو إسرائيل منهم يا مجال ؟  شيخ :ال

  بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه الصالة والسالم؛ أبناء يعقوب اثين عشر؛ الطالب :

  إذا إسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم كذا؟ نعم طيب. الشيخ : 

لكم من الطين كهيئة  أني أخلق ((  درس ؟ عجيب كل هذه أخذناها ؟ طيب أ)) هذا مبتد أني قد جئتكم ((

)) فيها قراءتان أخربناكم ما وإال ال؟ طيب؛ فيها قراءة بكسر اهلمزة وفتحها، وبفتح الياء مع فتح اهلمزة،  الطير

فأنفخ فيه فيكون  ناها طيب ((ء)) ما قر  أبرئ األكمه واألبرص قوله: (( ثالث قراءات: أَين ، أِين ، إين؛ .

)) أي  أخلقكم كهيئة الطير ((يكون هذا الشيء طريا؛ وقوله:  )) اهللا طيرا بإذنفيكون  )) (( طيرا بإذن اهللا



والقراءتان لكل واحدة  )) فيكون طائرا بإذن اهللا ((كمثله وصورته فينفخ فيه فيكون طريا؛ ويف قراءة سبعية: 

ري وليس فيه أي طريا حيا بعد أن كان على صورة الط )) يكون طيرا ((منهما معىن يكمل األخرى؛ فقوله: 

الروح؛ يكون طائرا أي يطري تشاهدونه يطري بالفعل؛ فعندنا ثالث مراتب: تصوير على هيئة الطري؛ ثاين: طري فيه 

وعلى هذا  ))؛ طائرا بإذن اهللا الثالث: طري يطري بالفعل، على قراءة: (( ))؛ فيكون طيرا ((روح، على قراءة: 

أي بإذنه الكوين والشرعي؛  )) بإذن اهللا ((ه الروح مث يطري؛ وقوله: فيكون خيلق شيئا على هيئة الطري فينفخ في

؛ ألن األصل أنه ال جيوز ألحد أن يصور على تصوير اهللا ألن كونه يصور مضاهيا خللق اهللا حيتاج إىل إذن شرعي

؛ لكن اهللا تعاىل أذن لعيسى عليه الصالة ) ذهب يخلق كخلقي ومن أظلم ممن وجل، قال اهللا تعاىل: ( عز

 بإذن اهللا ((اإلذن أيش؟ الشرعي؛ كذلك اإلذن الكوين، يعين  )) بإذن اهللا ((والسالم حلكمة؛ هذا على تفسري 

اإلذن الكوين؛ ألن خلق هذا الطري حىت يطري يكون بإذن اهللا الكوين وإال شرعي؟ الكوين، أي فيطري بإذن اهللا  ))

فعيسى عليه الصالة والسالم خيلق كهيئة الطري بإذن اهللا الشرعي؛ فيكون طريا إذا نفخ فيه ويطري بإذن إذنا كونيا؛ 

هذا من أجل حتقيق التوحيد حىت ال يظن ظان أنه خيلق استقالال؛ ألنه لو  )) بإذن اهللا ((اهللا الكوين؛ وقوله: 

عيسى عليه الصالة والسالم خيلق كما خلق اهللا آدم  لتوهم النصراين وغري النصراين أن )) بإذن اهللا ((هذا التقيد 

من طني على صورته مث نفخ فيه الروح فصار بشرا؛ فيظن الظان أن عيسى خيلق كخلق اهللا؛ فلهذا كان يكون 

مبعىن أشفي؛ والربء يف األصل من  )) أبرئ (())  وأبرئ األكمه واألبرص (( عليه الصالة والسالم بإذن اهللا.

الرباءة، والرباءة من الشيء السالمة منه؛ ومنه برئ من دينه أي سلم من غائلته، غائلة الدين وضيق الدين؛ فالربء 

)) األكمه قيل: إنه الذي ال يبصر ليال ويبصر ارا؛  األكمه ((من املرض يعين السالمة والشفاء منه؛ وقوله: 

صر ليال وال يبصر ارا؛ وقيل: هو الذي ال يبصر إال مبشقة؛ وقيل: الذي ولد بال عني؛ نعم؟ وقيل: هو الذي يب

فإن كان األكمه يف اللغة العربية حيتمل هذه املعاين كلها فهو للمعاين كلها، وإن كان ال حيتمل إال معىن واحدا 

قدرة؛ ألنه كلما كان أبلغ يف القدرة كان فأقرب األقوال يف ذلك أن األكمه من ولد بال عني؛ ألن هذا أبلغ يف ال

ى كل ما قيل فلتكن اآلية شاملة؛ وإن مل علاألكمه أعظم يف اآلية؛ فنحن نقول: إن كانت اللغة العربية تطلق 

حتتمل إال معىن واحدا فأقرا أن األكمه من ولد بال عني؛ ألن هذا أبلغ يف القدرة؛ واألبرص من به الربص، 

 اإلنسان من العيوب اجللدية وهو قد يؤثر على الصحة العامة يف البدن وقد ال يؤثر؛ لكن والربص عيب خيرج يف

أحيي  )) (( وأحيي الموتى بإذن اهللا ((وقوله:  )). أبرئ األبرص بإذن اهللا ((الربص ليس له دواء؛ فلهذا قال: 

الذين ماتوا أحييهم بإذن اهللا؛ وليس املراد باملوتى هنا موتى معينني؛ بل هو للجنس؛ فأي واحد من  )) الموتى

األموات ميكن أن يقع عليه هذا األمر؛ أما قول من قال: إنه أحيا سام بن نوح أو أحيا فالنا أو أحيا فالنا فهذا 



 (( ه وهو ميت يأمره فيحىي بإذن اهللا نعم.من اإلسرائيليات؛ لكن اآلية أنه حييي املوتى؛ أي ميت يقف علي

أخربكم مبا تأكلونه  )) أنبئكم )) (( وأحيي الموتى بإذن اهللا وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم

اليوم وما تدخرونه للغد يف بيوتكم من غري أن يأيت أحد خيربه بذلك؛ وهذا فيه شيء من علم الغيب، فيه شيء 

هم أن من مجلة آياته أنه خيرب اإلنسان يقول: أكلت اليوم كذا وكذا، وادخرت لغد أو بعد من علم الغيب؛ فأخرب 

غد كذا وكذا مع أنه مل يبعث أحدا يطلع على ما يف بيته؛ وهذا ال يكون إال بوحي من اهللا؛ إذا مل يكن هناك 

اجلن رمبا ختدم اإلنس  بشر يطلعه على ما يف البيوت فإنه يكون من وحي اهللا؛ وقد يكون بواسطة اجلن فإن

فتذهب إىل األمكنة البعيدة أو تتصور اجلدران وخترب مبا يف البيوت؛ لكن اجلن الذي على هذا الوصف ال جيوز 

االستمتاع به أو االتصال به؛ ملاذا ؟ ألن اطالعه على أحوال الناس ظلم وعدوان؛ وال جيوز إلنسان أن يستعني 

يعين لو قال قائل: لتقدير يف حق من ؟ يف حق عيسى عليه الصالة والسالم؛ بظامل على ظلمه؛ وهلذا ميتنع هذا ا

؟ قلنا لكن هذا ال يرد بالنسبة إىل  يطلعون على ما يؤكل و يدخر يف البيوت إن الذين يستعينون باجلن رمبا

فعل هذا؛ عيسى؛ ألن االستمتاع باجلن على هذا الوجه حمرم ملا فيه من العدوان والظلم وعيسى ال ميكن أن ي

فتبني أنه يأتيه عن طريق الوحي؛ واحلكمة من إخبارهم ذا هو إطالعهم على أنه عليه الصالة والسالم يأتيه 

الوحي من اهللا يف أمور خاصة، يف األمور اخلاصة مبا يف البيوت؛ والثاين اهللا أعلم حتذيرهم من أن يأكلوا شيئا 

ألم إذا كانوا يعلمون أنه  ))؛ وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم ((حمرما عليهم؛ وهلذا سيأيت أنه قال هلم: 

يعلم مبا يأكلون وما يتدخرون يف بيوم فسوف يتوقفون عن الشيء احملرم، وهم إذا توقفوا عن الشيء احملرم رمبا 

تكم بآية من ورسوال إلى نبي إسرائيل أني قد جئ . ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  ييسر اهللا هلم فيحله هلم .

ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اهللا وأبرئ األكمه واألبرص وأحيي 

وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنين  الموتى بإذن اهللا وأنبئكم بما تأكلون

كم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا اهللا ومصدقا لما بين يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم علي

ورسوال إلى  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛  )) وأطيعون إن اهللا ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا  بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين

ومصدقا  ((قال اهللا تعاىل:  كلها ؟  أناهاقر )) وهذه  وأحي الموتى بإذن اهللابإذن اهللا وأبرئ األكمه واألبرص 

املشار إليه ما  إني في ذلك )) (( لكم إن كنتم مؤمنين )) إن في ذلك آلية ((  )). لما بين يديه من التوراة

 (( ))، بإذن اهللافأنفخ فيه فيكون طيرا  أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ((سبق من عدة أمور؛ قوله: 

)) هذه  أنبئكم بما تأكلون وبما تدخرون في بيوتكم ، (()) الموتى بإذن اهللا وأبرئ األكمه واألبرص وأحيي



آيات كلها آية تدل على صدق عيسى عليه الصالة والسالم وأنه رسول اهللا حقا؛ ألن مثل هذا ال ,  ثالث

يستطيعه البشر؛  وآيات األنبياء اليت جاءت هي عالمات على صدقهم ال يستطيع أن يأيت مبثلها البشر؛ ألن 

إن كنتم  ((فعل مثل هذا؛ وقوله: اآلية لو أمكن أن يأيت البشر مبثلها مل تكن آية؛ إذ أن كل إنسان يستطيع أن ي

)) يعين أا آية ذا القيد أي إن كنتم مؤمنني؛ فأما غري املؤمن فإنه ال ينتفع باآليات، وال تكون اآلية  مؤمنين

)) ألن قلوم قاسية مطبوع عليها ـ  وما تغني اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون ((آية له، قال اهللا تعاىل: 

ال يصل إليها اخلري وال تلني من أجل العقوبات والنذر ألا قاسية؛ فاملؤمن هو الذي ينتفع باآليات؛ والعياذ باهللا ـ 

))  إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير األولين ((بل إن غري املؤمن يرى أن هذه اآليات العظيمة أساطري األولني 

كال بل ران على قلوبهم ما كانوا   ـ لقوله: ((وذلك بسبب ما كان على قلبه من ظلمات املعاصي ـ والعياذ باهللا

واإلميان سبق لنا معناه كثريا بأنه تصديق املستلزم للقبول واإلذعان وليس جمرد تصديق ودليل ذلك  . )) يكسبون

أنه ال يتعدى مبا يتعدى به التصديق؛ فإنه ال يقال: آمنته ويقال: صدقته؛ بل إنه يتضمن اإلقرار واالعرتاف 

د والتسليم؛ ومن صدق ومل قيل ومل يذعن فليس مبؤمن؛ فأبو طالب عم النيب صلى اهللا عليه وسلم كان واالنقيا

مصدقا برسالته لكنه مل يقبل ومل يذعن؛ فلم يكن مؤمنا وإال فإنه يصدق مبا يقول بأشعاره ويف أحواله؛ لكنه ـ 

  .ديقصعىن زائد على التصديق وليس هو جمرد التوالعياذ باهللا ـ ليس مبؤمن؛ إذا اإلميان معىن زائد على التصديق، م

)) هذه معطوفة على ما سبق يعين أا تكون منصوبة على احلال  ومصدقا لما بين يدي من التوراة ((قال: 

يعين وجئتكم مصدقا ملا بني يدي من التوراة وما بني يدي وما سبق؛ ويطلق ما بني اليدين على ما سيأيت؛ فما 

بني اليدين يطلق على ما مضى ويطلق على ما يستقبل؛ فإن قرن باخللف فهو للمستقبل وإال فإنه صاحل 

وما  املراد املستقبل؛ لقوله: (( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم )) ((ل واملاضي؛ ففي قوله تعاىل: للمستقب

)) أي ملا سبقنا من التوراة؛ وتصديقه للتوراة له وجهان؛  مصدقا لما بين يدي (()) ويف هذه اآلية:  خلفهم

نه يصدق ما أخربت به؛ فإذا كانت أخربت الوجه األول: أنه يقرر صدقها ويقول إا كتاب حق؛ والوجه الثاين: أ

)) هي الكتاب الذي أنزله اهللا على موسى صلى اهللا عليه  من التوراة ((وقوله:  . به مث بعث كان مصدقا ملا فيها

 (( وسلم؛ وهي أصل الكتب املنزلة على بين إسرائيل وأعظمه؛ بل هي أعظم الكتب فيما نعلم بعد القرآن .

 وألحل لكم بعض )) قوله: (( ألحل لكم بعض الذي حرم عليكم ((ئتكم أيضا يعين وج )) وألحل لكم

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر  ((ومل يقل: كل؛ واحملرم عليهم ذكر اهللا يف قوله:  )) الذي

 (()) وقال تعاىل:  حرمنا عليهم شحومهما إال ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط  بعظم والغنم

فلما حرمت عليهم هذه الطيبات بظلمهم  ))؛ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم



وطغيام وبعث اهللا عيسى صلى اهللا عليه وسلم أحل هلم بعض ما حرم عليهم؛ ومل يذكر يف القرآن بيان هذا 

بعض الذي حرم  ((وقوله:   ذلك لبينه اهللا .البعض فيكون باقيا على إطالقه ولو كان لنا مصلحة يف تعيني

وعلى الذين  (()) الفعل هنا مبين للمجهول ولكن فاعله معلوم؛ من هو؟ اهللا عزوجل، كما قال تعاىل:  عليكم

إن في ذلك آلية  (()) كرر هذا مرة بعد أن قوله:  وجئتكم بآية من ربكم (( . )) هادوا حرمنا كل ذي ظفر

)) تقتصر على تصديقه ملا بني يديه من التوراة  وجئتكم بآية (()) فإما أن يقال: إن اآلية اليت ذكرت هنا  لكم

 جئتكم بآية ((وعلى إحالله بعض الذي حرم عليهم؛ وحينئذ ال يكون يف اآلية تكرار؛ وإما أن يقال: إن قوله: 

إقامة احلجة عليهم؛ فكرر جميئه باآليات )) يشمل كل ما جاء به من اآليات ويكون هذا من باب التأكيد و 

يعين اختذوا وقاية من عذابه؛ ألن  )) اتقوا اهللا )) (( فاتقوا اهللا و أطيعون ((. قال:  احتجاجا عليهم مبا كذبوا

التقوى مأخوذة من أي شيء؟ من الوقاية؛ فبماذا تكون الوقاية من عذابه ؟ تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ 

وهذا هو املعىن الشامل للتقوى عند اإلطالق؛ وإذا قرنت التقوى بالرب صارت املراد ا اجتناب احملارم مثل قوله 

وقد عرف أهل العلم التقوى بعدة تعريفات لكن جيمعها ما ذكرناه من  والتقوى )) ا على البروتعاونو  تعاىل: ((

أطيعون فيما أمرتكم به، وفيما  )) و أطيعون ((أا اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ قال: 

فيما جاء به عيسى؛ ألن التقوى يتكم عنه؛ وطاعته من التقوى بالشك؛ لكن نص عليها ألا تقوى خاصة 

صارت تقوى خاصة يف طاعة هذا الرسول الذي بعث إىل قومه؛  )) أطيعون ((يؤمر ا كل إنسان؛ فإذا قال: 

والطاعة قال العلماء يف تفسريها إا موافقة األمر، موافقة األمر جتنبا للنهي وفعال للمأمور؛ فمن جتنب النهي ناويا 

مطيع؛ ومن فعل األمر ناويا بذلك امتثال األمر أيضا فهو مطيع؛ أما من ترك النهي أو  بذلك امتثال األمر فهو

بعبارة أصح املنهي عنه عجزا عنه فإن هذا ليس مبطيع؛ بل إذا سعى حىت عجز كان كمن فعله؛ لقول النيب صلى 

قالوا: يا رسول اهللا هذا  إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كالهما في النار اهللا عليه وسلم: (

(( إن اهللا ربي وربكم مث قال:   القاتل فما بال المقتول؟ قال: ألنه كان حريصا على قتل صاحبه ) .

)) والرب هو اخلالق  ربي وربكم إن اهللا (()) ملا أمرهم بتقوى اهللا ذكر ما هو كالسبب يف ذلك؛ فقال:  فاعبدوه

إال اهللا سبحانه وتعاىل؛ وما  الربوبية: أن نؤمن بأنه ال خالق وال مالك وال مدبراملالك املتصرف؛ وتوحيد اهللا يف 

يضاف من اخللق أو امللك أو التدبري لغري اهللا فإنه على وجه ناقص، ناقص من حيث الشمول ومن حيث 

))؛ وقال  ينلكم من الط أخلق : ((يضاف إىل غري اهللا وقد مر علينا قريبا أن عيسى قال التصرف؛ فمثال: اخللق

ومن أظلم ممن ذهب يخلق  )) وقال اهللا يف احلديث القدسي: (  فتبارك اهللا أحسن الخالقين اهللا تعاىل: ((

الذي يضاهئون بخلق  أشد الناس عذابا يوم القيمة المصورون) وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( كخلقي



وجل خلق  ) ولكن اخللق املضاف إىل غري اهللا عز خلقتميقال لهم أحيوا ما  () وقال عليه الصالة والسالم:  اهللا

ناقص ليس إجيادا حقيقة ؛ ولكنه تغيري لصورة فمثال: اإلنسان خيلق من اخلشب بابا هل هو خلق اخلشب؟ ومن 

احلديد سيارة هل هو خلق احلديد ؟ أبدا ولكن غريه وحوله من حال إىل حال فصار هذا خلقا؛ لكنه ليس هو 

يد أو اخلشب حىت يقال إنه خلقه خبلق اهللا؛ أيضا خلق اإلنسان أو البشر عموما ليس عاما الذي أوجد احلد

هللا ملك السموات  ((شامال؛ ألن كل إنسان خيلق ما صنع فقط ؛ وما مل يصنعه فليس من خلقه؛ كذلك امللك 

كثرية؛ ومع ذلك   )) واآليات يف إثبات امللك هللا وحده قل من بيده ملكوت السموات واألرض )) (( واألرض

أو ما  (()) ويف قوله تعاىل: أيمانهم  (( في أزواجهم أو ما ملكتأضاف اهللا إىل غريه امللك يف قوله تعاىل: 

))؛ فهل نقول: إن هذا امللك كملك اهللا؟ ال؛ ال من حيث الشمول وال من حيث التصرف؛ أما  ملكتم مفاتحه

حتت يده؛ ولذلك ال متلك كتايب وال أملك كتابك؛ أما  من حيث الشمول فألن كل إنسان ال ميلك أكثر مما

ملك اهللا فهو عام شامل؛ وأما من حيث التصرف فملك غري اهللا قاصر؛ ألن اإلنسان ال ميلك التصرف املطلق  

كما يريد؛ وإمنا يتصرف تقتضيه شريعة اهللا وحسب ما يأذن به اهللا؛ لو أراد اإلنسان أن ميزق كتابه هل ميلك 

لك ذلك، حرام عليه يأمث؛ ولو أراد أن ميزق كتاب غريه كان حراما من وجهني: من وجه اإلفساد ذلك؟ ال مي

املال؛ ومن وجه العدوان على الغري؛ فاحلاصل أن ملك اإلنسان قاصر من ناحيتني مها ؟ ال ملك اإلنسان قاصر؛ 

هو معىن الثالث للربوبية أما التدبري فكذلك الذي  . فهو قاصر بالتصرف فهو قاصر من حيث الشمول طيب

التدبري؛ فالتدبري أيضا يكون لغري اهللا لكنه تدبري ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف أيضا؛ فاإلنسان 

ال يدبر كل شيء، ال يدبر إما ميلك تدبريه ومع ذلك تدبريه له تدبري ناقص على حسب ما يقتضيه به الشرع؛ لو 

ه، ميشها مع الوحل، ميشيها على النار وما أشبه ذلك هل جيوز؟ ال جيوز أراد أن يدبر بعريه على وجه يشق علي

فهو ناقص؛ لو أراد أن يرسل عليه شواظا من نار ميلك؟ ما ميلك؛ لكن اهللا عزوجل ميلك، ميلك هذا كله، أليس  

ن ال أحد يشاركه كذلك؟ وال معارض له؛ املهم أن الربوبية هي إنفراد اهللا باخللق وامللك والتدبري؛ وال يعين ذلك أ

يف خلق أو ملك أو تدبري؛ لكن على وجه ال مياثل ما يثبت للخالق من ذلك؛ فاإلنسان قد خيلق يقال إنه خلق، 

بدأ بنفسه ليكون أول مذعن  )) ربي وربكم ((قوله:  ويقال إنه ملك، ويقال إنه دبر؛ لكنه كما مسعتم ناقص .

قال:  . فبدأ بنفسه ليكون هو أول من يذعن وينقاد هلذا الرب ؛ ألن الرب خالق مالك مدبر؛وجل هلذا الرب عز

)) الفاء هنا عاطفة وتفيد السببية أيضا أي بسبب كونه ربا اعبدوه؛ وهلذا نقول: إن اإلقرار بتوحيد  فاعبدوه ((

قض؛ ولذلك سفه الربوبية يستلزم اإلقرار بتوحيد األلوهية وأن من أقر بتوحيد الربوبية وأنكر توحيد األلوهية فقد تنا

أنى  (( ))، أنى تؤفكون ((اهللا املشركني الذين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية مث يكرون توحيد اإلالهية فيقول: 



))، وما أشبه ذلك مما يدل على أنه من السفه أن يقر اإلنسان أن اهللا هو اخلالق  أنى يصرفون ))، (( تصرفون

للمشرك: ألست تؤمن باهللا ؟ سيقول: بلى؛ أنه اخلالق ؟ بلى؛ أنه املالك؟  املالك املدبر مث يعبد غريه؛ فنقول مثال

بلى؛ أنه املدبر؟ بلى؛ أنه ال خالق معه وال مالك وال مدبر؟ بلى أؤمن ذه كله؛ إذا كيف جتعل معه إهلا تعبده؟ 

عله معبودا مع وجل؛ فكيف جت ومن كان غري اهللا فهو معبود أو عابد؟ عابد، عابد مربوب وعبد مربوب هللا عز

طيب  فالفاء إذا عاطفة تفيد السببية أي فسبب كونه ريب وربكم اعبدوه وحده. )) فاعبدوه ((اهللا؟ وهلذا قال: 

ما هي العبادة ؟ العبادة مأخوذة من الذل، عبد مبعىن ذل؛ ومنه قوهلم: طريق معبد أي مذلل لسالكيه؛ فأصلها 

مبحبة وتعظيم، ذل مقرون مبحبة وتعظيم؛ فكل من تعبد هللا فإن وجل ذل مقرون  الذل؛ لكنها بالنسبة هللا عز

تعبده هذا مقرون ذين األمرين: باحملبة والتعظيم؛ فباحملبة يكون الطلب،  وبالتعظيم يكون اهلرب؛ فاإلنسان إذا 

وف؛ أحب شيئا طلبه، وإذا أظلم شيئا هابه وهرب منه وخاف منه؛ وهلذا كانت العبادة مبنية على الرجاء واخل

ما هو الذي والعبادة أحيانا تطلق على هذا املعىن، العبادة تطلق على هذا املعىن الذي ذكرنا باعتبارها مصدرا،

الشيء املتعبد به؛ وحينئذ نقول: وتطلق أحيانا على اسم املفعول؛ أو على  ذكرنا؟ التذلل هللا مع احملبة والتعظيم؛

ألعمال الظاهرة و الباطنة؛ فالصالة مثال عبادة، والزكاة عبادة، إا اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من ا

والصوم عبادة، واحلج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة األرحام عبادة، وهكذا؛ فأحيانا تطلق على الفعل وأحيانا 

ملعمول أو املفعول وجل حبا وتعظيما؛ وباعتبار ا تطلق على املفعول، على الفعل فنفسرها مباذا؟ بأا التذلل هللا عز

)) هذا املشار  فاعبدوه هذا صراط مستقيم قال: (( اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه مما أمر به ورسوله .

 إن اهللا ربي وربكم فاعبدوه هذا (())  و أطيعون فاتقوا اهللا إليه إما أقرب مذكور أو كل ما سبق؛ من قوله: ((

أي تقوى اهللا وطاعة رسوله وحتقيق العبادة له صراط مستقيم أي طريق وال يسمى الطريق صراطا إال إذا اجتمع  ))

 طوهو االبتالع بسرعة؛ وإن شئت فقل: من الزر  طار صفيه السعة واالعتدال، السعة واالعتدال؛ ألنه مأخوذ من ال

ه بسرعة؛ ألن الضيق ال ميشي الناس فيه إال رويدا وهو االبتالع بسرعة، والطريق الواسع املستقيم يبتلع سالكي

رويدا ببطء، وغري املستقيم ال يوصل إىل الغاية إال ببطء سواء كان احنرافه من ميني ومشال أو من حيث الصعود 

والنزول؛ فإنه إذا كان صاعدا نازال أتعب السالك وإال ال؟ فإذا قدرنا مثال أن جبال طوله مخسون مرتا وعرضه 

مرتا كم يكون ما بني عرضه وعرضه اآلخر ؟ صعده اإلنسان صعده؛ مائة؛ ال، مائة ومخسني، عرضه مخسون 

مخسون وطوله مخسون يف السماء ارتفاعه يصري مائة ومخسني؛ الصعود مخسون والنزول مخسون واملسطح مخسون؛ 

؛ وهكذا أيضا اختصر الطريق فإذا كان الصراط مستقيما يف االحنرافات ميينا ومشاال وكذلك يف الصعود والنزول

الصراط إذا قدرنا إن الغاية تصل إليه بالطريق املستقيم يف ثالثني مرت؛ وهذا فيه تعريج كل تعرجية عشرة أمتار وفيه 



عشر تعاريج كم تصل إىل الغاية مبرت؟ مبائة؛ فاحلاصل أن الصراط    ال يكون صراطا  إال إذا كان واسعا مستقيما 

ط أو الزرط، والزرط تعرفون معناه عنده يف األكل نعم؟ أعطيته اللقمة والفم على الطول    وهو مأخوذ من الصر 

)) يعين ال اعوجاج فيه؛ ووصفه باالستقامة بعد أن قلنا إن الطريق هو  مستقيم (( أيش يقول؟ زرطه نعم؟ نعم .

تقول: هو رجل الرجل؛ رجل الواسع املستقيم الذي ليس فيه اعوجاج من باب التوكيد، من باب التوكيد كما 

الرجل كيف رجل الرجل ؟ ويش معىن رجل الرجل؟ يعين جامع ملعاين الرجولة؛ كذلك طريق مستقيم جامع لكل 

يا مريم إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على  ((قال اهللا تعاىل:   )) هذا صراط مستقيم معىن الطريق؛ ((

يف هذه اآلية من الفوائد: تعظيم شأن مرمي عليها الصالة والسالم، حيث أمر اهللا نبيه أن يذكر  نساء العالمين ))

ومن فوائدها: فضيلة  . )) مفعول لفعل حمذوف تقديره: اذكر إذ قالت إذ قالت ((قصتها هلذه األمة؛ ألننا قلنا: 

فوائدها على ما ذهب إليه بعض أهل ومن  ))... إن اهللا اصطفاك  ((مرمي، حيث خاطبتها املالئكة؛ لقوهلا: 

ولكن يف هذا االستدالل نظر؛  ))... اصطفاك  إن اهللا ((العلم: أن مرمي نبية؛ ألن املالئكة أوحت إليها وقالت: 

ألنه ليس بصريح بأا نبئت وجمرد اخلطاب املالئكة هلا ال يثبت نبوا؛ ألن النبوة إمنا هي ملن أوحي إليه بشرع ال 

، أو بتهيئته ملا سيكون؛ بل من أوحي إليه بشرع وهي مل يوحى إليها بشرع؛ فاألمر ليس يه بثناءملن أوحي إل

وما أرسلنا من قبلك إال رجاال  ((بصريح؛ ولدينا آية تدل على أنه ال يبعث من النساء نيب قال اهللا تعاىل: 

أنه ال ميكن أن تكون امرأة من ) وإال تفيد احلصر فتدل على ) إال رجاال (())  نوحي إليهم من أهل القرى

لن  النساء نبية؛ وكذلك أيضا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حني بلغه أن الفرس أمروا عليهم بنت كسرى قال: (

) وإذا كان القوم ال يفلحون مع االنتخاب فإم هم الذين انتخبوها وولوها فكيف   يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

امرأة ليفلح الناس على يدها؛ صحيح أن امرأة تكون عاملة تكون داعية كما هو الواقع  ميكن أن يرسل اهللا تعاىل

أما أن تكون نبية يوحى إليها لتتوىل السلطة كما يقولون تشريعية وتنفيذية فهذا بعيد؛ فالصواب أن مرمي من 

عاىل يصطفي من الناس من أن اهللا تمن فوائد اآلية الكرمية: الصاحلات القانتات وليست من األنبياء والرسل. 

)) أي اختارك اختيارا مل يشاركها فيه أحد؛ ألا صارت خادمة لبيت املقدس  إن اهللا اصطفاك ((يشاء؛ لقوله: 

براءة مرمي مما ادعاه اليهود  من فوائد اآلية الكرمية:مع أنه ال خيدمه عندهم إال الرجال؛ فهذا نوع من االصطفاء. 

   وطهرك )) ((من كوا بغيا؛ لقوله: 

   


